
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em
Aos sete dias do mês de 
Vereadores da Câmara Municipal 
Ordinária sob a presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, 
seguintes Edis: Cláudio Grando
Minozzo, Ismael Zukunelli,
legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 
Sétima Reunião Ordinária do ano de 
representantes da Associação 
Vereadores Jovens e seus pais, o gerente da Agência Sicredi do município, o Prefeito 
as pessoas que acompanhavam pel
início aos trabalhos, o Senhor Presidente convidou a fazer uso da palavra, o Servidor Municipal 
Osvaldo Hoffmann, do D
prestar esclarecimento sobre os comentários 
relação ao vencimento da professora Viviane Rossi Muterlle, referente ao mês de maio
ele, a professora Viviane é 
Disse que no mês de fevereiro do corrente ano foi elaborada a portari
FGs (Funções Gratificadas) de direção 
elaboração da portaria, ficou no esquecimento a Professora Viviane
percebeu e tão pouco perceberam na hora de fazer as folhas de pagamento nos meses de 
fevereiro, março e abril. Lembrou
de carreira dos Professores, para adequar
de abril de 2022 quando foi per
Viviane foi elaborada a portaria de nº 132, que produziu efeitos a par
2022, mas como já havia sido feita a folha de pagamento referente ao 
ficou para o mês de maio. 
regime jurídico, plano de cargos e o plan
criados os eventos que são 
descontos. Segundo o Servidor, na 
aparece duas FGs de direção porque nos meses de fevereiro e março referia
antes da alteração do plano de carreira que ocorreu no 
direção baseado no padrão 4
reais), com a alteração do plano de carreira, a System criou um novo evento para esta 
direção porque não existia 
de direção 55% (cinquenta e cinco por cento)
valor de R$ 2.555,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais)
questionado neste contrato da professora se deu porque foram somados o salário básico 
professora, mais a FG de direção referente aos meses de fevereiro e m
mais a retribuição de classe e mais a FG de direção referente aos meses de abril e maio. 
disse esperar que tenha sido esclarecido o ocorrido e deixou claro que está no setor de RH há 
vários anos e jamais pensou em faze
disposição para prestar qualquer esclarecimento, 
constam no portal na transparência
explanação disse entender que 
deu em decorrência de não ter sido pago
regularizada no último mês
efetivo da servidora, mas sim o pagamento das diferenças que não haviam sido pagas nos meses 
anteriores. Após concluir com a exposição, o Senhor Presidente agradeceu a vinda do 
Osvaldo, o qual sempre será
tornar cada vez mais transparente o que acontece

REUNIÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 07 de junho de 2022. 

 junho do ano de dois mil e vinte e dois
Municipal de Maximiliano de Almeida reuniram

presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, 
Cláudio Grando, Daiane Barancelli, Euclides Dal Bello, 

Ismael Zukunelli, Romeu Bassoli e Veranice Pegorini Baldissera
legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

Reunião Ordinária do ano de 2022, saudando o público presente, em especial os 
representantes da Associação de Idosos, os representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas
Vereadores Jovens e seus pais, o gerente da Agência Sicredi do município, o Prefeito 
as pessoas que acompanhavam pela página da Câmara de Vereadores no Facebook. 

o Senhor Presidente convidou a fazer uso da palavra, o Servidor Municipal 
do Departamento Pessoal da Prefeitura, o qual utilizou do espaço para 

sobre os comentários e publicações que surgiram nas redes sociais com 
vencimento da professora Viviane Rossi Muterlle, referente ao mês de maio

é detentora de dois cargos, devido a dois concursos para o município. 
de fevereiro do corrente ano foi elaborada a portaria de nº 070 concedendo as 

ratificadas) de direção aos professores municipais, mas por um lapso na hora de 
elaboração da portaria, ficou no esquecimento a Professora Viviane, afirmando que 

pouco perceberam na hora de fazer as folhas de pagamento nos meses de 
Lembrou que em abril foi aprovado por esta Casa

rofessores, para adequar ao piso nacional do magistério, sendo que
ril de 2022 quando foi percebido que não havia sido paga a FG de direção à professora 

Viviane foi elaborada a portaria de nº 132, que produziu efeitos a par
como já havia sido feita a folha de pagamento referente ao mês

 Explicou que o sistema da System foi implantado 
no de cargos e o plano de carreira do magistério, por isso, no programa foram 

são denominações para descrever o que são 
o Servidor, na folha de pagamento da professora Viviane no 

de direção porque nos meses de fevereiro e março referia
plano de carreira que ocorreu no mês de abril, que era o evento 229

direção baseado no padrão 4, no montante de R$ 1.695,00 (mil seiscentos e novent
om a alteração do plano de carreira, a System criou um novo evento para esta 

 mais o padrão 4 no plano de carreira, sendo criado o evento 262 FG 
(cinquenta e cinco por cento), que juntando os dois meses (abril e maio) deu o 

(dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais). Ressaltou
questionado neste contrato da professora se deu porque foram somados o salário básico 

, mais a FG de direção referente aos meses de fevereiro e m
mais a retribuição de classe e mais a FG de direção referente aos meses de abril e maio. 

que tenha sido esclarecido o ocorrido e deixou claro que está no setor de RH há 
vários anos e jamais pensou em fazer algo para beneficiar ou prejudicar alguém, que 
disposição para prestar qualquer esclarecimento, até porque as informações são públicas e 

transparência onde todos tem acesso. O Vereador Cláudio 
que o montante que a professora recebeu na folha no 

de não ter sido pago a FG de direção na época 
mês, sendo que estes acúmulos que ocorreram não representam o salário 

sim o pagamento das diferenças que não haviam sido pagas nos meses 
concluir com a exposição, o Senhor Presidente agradeceu a vinda do 
sempre será bem vindo nesta Casa, pois sua explanação

tornar cada vez mais transparente o que acontece. Dando sequência a

 

 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 

dois, às dezenove horas, os 
reuniram-se em Reunião 

presidência do Vereador André Fernando Zucunelli, estando presentes os 
ello, Fábio Macanan, Idanir 

e Veranice Pegorini Baldissera. Havendo número 
legal de Vereadores e Invocando a Proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

público presente, em especial os 
de Idosos, os representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas, os 

Vereadores Jovens e seus pais, o gerente da Agência Sicredi do município, o Prefeito Euclides e 
s no Facebook. Antes de dar 

o Senhor Presidente convidou a fazer uso da palavra, o Servidor Municipal 
, o qual utilizou do espaço para 

e publicações que surgiram nas redes sociais com 
vencimento da professora Viviane Rossi Muterlle, referente ao mês de maio. Segundo 

is concursos para o município. 
a de nº 070 concedendo as 

os professores municipais, mas por um lapso na hora de 
, afirmando que ela não 

pouco perceberam na hora de fazer as folhas de pagamento nos meses de 
bril foi aprovado por esta Casa, a alteração no plano 

iso nacional do magistério, sendo que na data de 26 
FG de direção à professora 

Viviane foi elaborada a portaria de nº 132, que produziu efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
mês de abril, o pagamento 

foi implantado de acordo com  o 
eira do magistério, por isso, no programa foram 

para descrever o que são proventos e o que são 
folha de pagamento da professora Viviane no mês de maio 

de direção porque nos meses de fevereiro e março referia-se ao salário antigo, 
de abril, que era o evento 229  FG de 

(mil seiscentos e noventa e cinco 
om a alteração do plano de carreira, a System criou um novo evento para esta FG de 

mais o padrão 4 no plano de carreira, sendo criado o evento 262 FG 
, que juntando os dois meses (abril e maio) deu o 

Ressaltou que o montante 
questionado neste contrato da professora se deu porque foram somados o salário básico da 

, mais a FG de direção referente aos meses de fevereiro e março, o vale-alimentação, 
mais a retribuição de classe e mais a FG de direção referente aos meses de abril e maio. Ao final 

que tenha sido esclarecido o ocorrido e deixou claro que está no setor de RH há 
r algo para beneficiar ou prejudicar alguém, que estão á 

até porque as informações são públicas e 
Vereador Cláudio em breve 

recebeu na folha no mês de maio, se 
 certa, que a situação foi 
não representam o salário 

sim o pagamento das diferenças que não haviam sido pagas nos meses 
concluir com a exposição, o Senhor Presidente agradeceu a vinda do Servidor 

explanação refletiu o ânimo de 
sequência a presente Reunião 



Ordinária, o Senhor Presidente dispensou a 
no dia 19 de maio de 2022
foi aprovada por unanimidade.
Câmara Danieli Acorsi, para que
DO DIA:- Pedido de Informação Nº 002/2022 
Euclides Dal Bello: Para que 
seguintes informações e documentos: 
aquisição de cestas básicas destinadas aos agricul

Relação contendo o nome das pessoas que foram beneficiadas, com os seus respectivos 

endereços, bem como, quais os critérios que foram utilizados para concessão destas cestas 

básicas. - Pedido de Informação Nº 003/2
ao Poder Executivo Municipal para que forneça as seguintes informações e documentos: 
Relatório completo de todas as despesas da Secretaria Municipal de Obras referentes à 

alimentação (marmitas e viandas

até a presente data. - Requerimento Nº 008/2022 
Requer que, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, seja convocado o Prefeito Municipal, 
Senhor Euclides João Muterlle, para que compareça a esta Casa Legislativa e preste 
esclarecimentos sobre o que o caminhão da Prefeitura Municipal (Placa MFG4A16), estaria 
fazendo na cidade de Vacaria 
apoio para aprovação do Projeto de Lei Federal 
para regularização dos 499.438 CAC’s (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 05/2022 
pela Administração pública Direta e Indireta de Maximiliano de Almeida 
condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 
029/2022: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar b
providências. - Projeto de Lei do Executivo Nº 033/2022: 
Municipal a firmar Termo de Fomento com a 
dá outras providências. -
obrigatoriedade, para todas as edificações, da ligação e da canalização do esgoto à rede coletora 
pública nos logradouros providos e dá outras providências. 
035/2022: Autoriza ao Poder Executivo a cele
Comercial, Industrial e Serviços de Maximiliano de Almeida 
providências. Iniciando a 
Informação Nº 002/2022 em discussão. O Vereador Euclides 
ruas, sendo que na última reunião 
que toda a pessoa que tivesse 
de Aptidão ao Pronaf), desde que fosse 
afirmou que não é isto que está sendo visto, por esse motivo, há necessidade de esclarecer.
que no município de Machadinho foram entregues 260 (duzentos e sessenta) cesta
o produtor com bloco, carente, que teve 
aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) cestas. Reforçou que a forma como viu sendo feita a 
distribuição em nosso município, não 
eleitos pela população, que faz as suas cobranças e não estão sabendo responder
dizendo que não precisam deixar chegar ao ponto d
exemplo do que ocorreu referente 
comunidade o que estão fazendo. 
passada, após alguns esclarecimentos 
polêmicas e dúvidas com 
pessoas foram buscar informações em municípios vizinhos
trabalhar com transparência
forem questionados, saibam 

, o Senhor Presidente dispensou a leitura da Ata da Sexta Reunião Ordinária, realizada 
de 2022, que já havia sido disponibilizada aos Vereadores. Em 

foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Senhor Presidente solicitou à 
para que procedesse à leitura das matérias constantes no 

Pedido de Informação Nº 002/2022 – Verª. Veranice Peg
Para que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que forneça as 

seguintes informações e documentos: -Valor repassado pela Defesa Civil ao município, para 

aquisição de cestas básicas destinadas aos agricultores que foram afetados pela estiagem; 

Relação contendo o nome das pessoas que foram beneficiadas, com os seus respectivos 

endereços, bem como, quais os critérios que foram utilizados para concessão destas cestas 

Pedido de Informação Nº 003/2022 – Ver. Ismael Zukunelli: 
ao Poder Executivo Municipal para que forneça as seguintes informações e documentos: 
Relatório completo de todas as despesas da Secretaria Municipal de Obras referentes à 

alimentação (marmitas e viandas), já pagas e empenhadas desde o início da atual administração 

Requerimento Nº 008/2022 – Verª. Veranice Pegorini Baldissera: 
Requer que, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, seja convocado o Prefeito Municipal, 

des João Muterlle, para que compareça a esta Casa Legislativa e preste 
esclarecimentos sobre o que o caminhão da Prefeitura Municipal (Placa MFG4A16), estaria 
fazendo na cidade de Vacaria - RS, no sábado dia 28.05.2022. - Moção Nº 03/2022 

para aprovação do Projeto de Lei Federal – 3723/2019 em tramitação no Senado Federal, 
para regularização dos 499.438 CAC’s (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). 
Projeto de Lei do Legislativo Nº 05/2022 – das bancadas do MDB e PT: 
pela Administração pública Direta e Indireta de Maximiliano de Almeida 
condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. - Projeto de Lei do Executivo Nº 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens imóveis e dá outras 
Projeto de Lei do Executivo Nº 033/2022: Autoriza o Poder 

Municipal a firmar Termo de Fomento com a Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense 
- Projeto de Lei do Executivo Nº 034

obrigatoriedade, para todas as edificações, da ligação e da canalização do esgoto à rede coletora 
pública nos logradouros providos e dá outras providências. - Projeto de Lei do Executivo Nº 

Autoriza ao Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a 
Comercial, Industrial e Serviços de Maximiliano de Almeida – ACISMAX

a ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente submeteu o 
em discussão. O Vereador Euclides falou que foram questionados nas 

última reunião o assunto foi debatido com o Prefeito
que toda a pessoa que tivesse o bloco modelo 15, independente de ter ou não a DAP (

desde que fosse pessoa carente teria direito a estas cestas básicas
afirmou que não é isto que está sendo visto, por esse motivo, há necessidade de esclarecer.
que no município de Machadinho foram entregues 260 (duzentos e sessenta) cesta
o produtor com bloco, carente, que teve prejuízo terá o direito, no total serão entregues 
aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) cestas. Reforçou que a forma como viu sendo feita a 

em nosso município, não está achando correta. Ressaltou que os 
que faz as suas cobranças e não estão sabendo responder

isam deixar chegar ao ponto de ter comentários nas
exemplo do que ocorreu referente ao salário da Professora Viviane

fazendo. Com a palavra, a Vereadora Veranice 
alguns esclarecimentos prestados pelo Senhor Prefeito nesta Casa, 

polêmicas e dúvidas com relação a quem recebeu e como foi distribuído
pessoas foram buscar informações em municípios vizinhos. Disse que é importante e necessário 

nsparência, que estes dados sejam passados para que 
aibam responder. O Vereador Cláudio disse que este esclarecimento vem a 

 

 

Reunião Ordinária, realizada 
disponibilizada aos Vereadores. Em votação, a ata 

o Senhor Presidente solicitou à Servidora da 
das matérias constantes no EXPEDIENTE 

Verª. Veranice Pegorini Baldissera e Ver. 
seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que forneça as 

Valor repassado pela Defesa Civil ao município, para 

tores que foram afetados pela estiagem; - 

Relação contendo o nome das pessoas que foram beneficiadas, com os seus respectivos 

endereços, bem como, quais os critérios que foram utilizados para concessão destas cestas 

Ver. Ismael Zukunelli: Para que seja oficiado 
ao Poder Executivo Municipal para que forneça as seguintes informações e documentos: - 

Relatório completo de todas as despesas da Secretaria Municipal de Obras referentes à 

), já pagas e empenhadas desde o início da atual administração 

Verª. Veranice Pegorini Baldissera: 
Requer que, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa, seja convocado o Prefeito Municipal, 

des João Muterlle, para que compareça a esta Casa Legislativa e preste 
esclarecimentos sobre o que o caminhão da Prefeitura Municipal (Placa MFG4A16), estaria 

Moção Nº 03/2022 – Moção de 
3723/2019 em tramitação no Senado Federal, 

para regularização dos 499.438 CAC’s (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). - 
das bancadas do MDB e PT: Veda a nomeação 

pela Administração pública Direta e Indireta de Maximiliano de Almeida - RS de pessoas 
Projeto de Lei do Executivo Nº 

ens imóveis e dá outras 
Autoriza o Poder Executivo 

Associação de Apoio ao Idoso Maximilianense e 
Projeto de Lei do Executivo Nº 034/2022: Dispõe sobre a 

obrigatoriedade, para todas as edificações, da ligação e da canalização do esgoto à rede coletora 
Projeto de Lei do Executivo Nº 

brar Termo de Fomento com a Associação 
ACISMAX e dá outras 

o Senhor Presidente submeteu o Pedido de 

falou que foram questionados nas 
debatido com o Prefeito, mas que achava certo 

ou não a DAP (Declaração 
direito a estas cestas básicas. Porém, 

afirmou que não é isto que está sendo visto, por esse motivo, há necessidade de esclarecer. Disse 
que no município de Machadinho foram entregues 260 (duzentos e sessenta) cestas básicas, todo 

terá o direito, no total serão entregues 
aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas) cestas. Reforçou que a forma como viu sendo feita a 

saltou que os Vereadores foram 
que faz as suas cobranças e não estão sabendo responder. Finalizou 

er comentários nas redes sociais, a 
ane, precisam esclarecer à 

Vereadora Veranice lembrou que na semana 
Senhor Prefeito nesta Casa, surgiram muitas 

como foi distribuído, sendo que muitas 
é importante e necessário 

, que estes dados sejam passados para que todos, no momento que 
Vereador Cláudio disse que este esclarecimento vem a 



bom tempo, até porque ficou
estes recursos para quem morava no interior, 
que se o critério foi alterado
Acredita que não será difícil
dados necessários, até porque
contas ao estado. Solicitou que se alguém responsável 
até essa Casa fazer um esclarecimento
mais manifestações, o pedido de informação foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.
O Pedido de Informação Nº 003

explicou que foram dirigidos a ele 
geral na Secretaria Municipal de 
vai esperar a resposta do Executivo, 
assunto. O Senhor Presidente 
referente às marmitas e que estes gastos 
nota fiscal e a descrição, o Presiden
apresentada foi pela questão do trabalho que estava sendo realizado na Linha
houvesse maior rapidez na execução dos serviços, sem que os 
para a cidade no horário do meio dia 
requerendo as informações desde o início da atual administração, mas que deixaria 
pois ficou no compromisso de repass
Secretário Diego, disse que os V
população e sobre as refeições serem levadas ao interior é 
os gastos a menos com deslocam
unanimidade de votos. Dando continuidade, foi à discussão o 
foi defendido pela autora, 
Senhor Prefeito ocupou espaço para prestar esclarecimentos e 
expôs que estaria definido que não seria mais prestado serviços 
seriam pagas horas extras 
Lembrou que nesta sessão usou 
esperava que fosse verdadeira. 
na cidade de Vacaria, por este motivo, 
Casa Legislativa, na próxima
com que objetivo ele foi até 
munícipes têm direito a usufruir
possível deslocar os veículos da prefeitura para prestar este tipo de serviço. 
entendeu como pertinente o requerimento da Vereadora Vera
interesse que isso seja esclarecido
passeio, então para não ficar o 
Vereador Romeu questionou
referia ao mesmo caminhão que foi comentado na noite da sessão. 
que se tratava do mesmo veículo, 
para um agricultor, porque 
de finalizada a última sessão
quilômetros a mais, tendo em vista que seria para 
dar esta assistência, pois quem está sustentando a nossa cidade, são os agricultores
trata de fazer um favor para um colono, não tem que discutir se gastou ou não. S
comentários de que o Prefeito 
mudança fora de horário, 
prefeitura, também merece ser ajudad
o colono trabalhar e melhorar a sua produtividad
Veranice pediu desculpas porque não sabia desta fala, 

ficou bem esclarecido na sessão passada, a forma que seriam d
estes recursos para quem morava no interior, sendo que este critério vinha do estado. 

alterado, nada mais justo informar qual foi o novo critério estipulado
difícil apresentar o rol dos beneficiados, com endereço e telefone e outros 
porque, imediatamente após a distribuição terá que ser feita a prestação de 

Solicitou que se alguém responsável pela distribuição 
esclarecimento, estão abertos a receber estas informações. 

mais manifestações, o pedido de informação foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.
Pedido de Informação Nº 003/2022 foi a próxima matéria em pauta. 

cou que foram dirigidos a ele vários questionamentos sobre os gastos com refeições em 
unicipal de Obras. Disse que a princípio não irá aprofundar 

vai esperar a resposta do Executivo, que farão os cálculos e voltarão a conversar sobre este 
Senhor Presidente disse que o Secretário Diego lhe encaminhou um 

e que estes gastos ocorreram somente no mês de maio. 
, o Presidente esclareceu que foram 12 unidades, 

apresentada foi pela questão do trabalho que estava sendo realizado na Linha
houvesse maior rapidez na execução dos serviços, sem que os funcionários t

do meio dia para depois retornar. Entende que
as informações desde o início da atual administração, mas que deixaria 

ficou no compromisso de repassar a informação. O Vereador 
disse que os Vereadores têm a obrigação de atender 

efeições serem levadas ao interior é aceitável, também 
os gastos a menos com deslocamento. O pedido de informação foi à votação e aprovado por 

Dando continuidade, foi à discussão o Requerimento Nº 008

foi defendido pela autora, Vereadora Veranice, que falou que na sessão do dia 19 de maio o 
enhor Prefeito ocupou espaço para prestar esclarecimentos e dentre as suas colocações ele 

que estaria definido que não seria mais prestado serviços a particulares, nem mesmo 
extras aos funcionários por serviços realizados e

sessão usou da tribuna e comentou esta fala do Senhor Prefeito
verdadeira. Registrou que no sábado seguinte o caminhão da prefeitura estava 

, por este motivo, solicitou para que o Senhor Prefeito compareça a esta 
próxima sessão, para nos explicar como foi o deslocamento deste caminhão, 

com que objetivo ele foi até Vacaria, como é que este funcionário foi pago, se 
usufruir deste benefício, caso tenham necessidade

deslocar os veículos da prefeitura para prestar este tipo de serviço. 
rtinente o requerimento da Vereadora Veranice e disse que t
seja esclarecido, pois acredita que o caminhão não estava 

então para não ficar o dito pelo não dito, apresenta-se a esta Casa
questionou o Prefeito se o caminhão mencionado pela colega Vereadora

ao mesmo caminhão que foi comentado na noite da sessão. Como o Prefeito confirmou 
que se tratava do mesmo veículo, o Vereador esclareceu que este caminhão

rque em conversa junto com o Vereador Fábio e o Senhor
sessão, concordaram e autorizaram que este caminhão fizesse estes 

, tendo em vista que seria para beneficiar a agricultura. Disse que é preci
dar esta assistência, pois quem está sustentando a nossa cidade, são os agricultores
trata de fazer um favor para um colono, não tem que discutir se gastou ou não. S

refeito teria cedido uma caminhonete do municí
, o Vereador disse entender que se a pessoa está trabalhando 

merece ser ajudada. Por fim, disse que o Prefeito terá o seu apoio se for para 
melhorar a sua produtividade. Novamente com a palavra, a V

pediu desculpas porque não sabia desta fala, por essa razão, 

 

 

a forma que seriam distribuídos 
critério vinha do estado. E destacou 

justo informar qual foi o novo critério estipulado. 
eficiados, com endereço e telefone e outros 

que ser feita a prestação de 
pela distribuição tiver o interesse de vir 

bertos a receber estas informações. Não havendo 
mais manifestações, o pedido de informação foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 

foi a próxima matéria em pauta. O Vereador Ismael 
vários questionamentos sobre os gastos com refeições em 

aprofundar a matéria, pois 
e voltarão a conversar sobre este 

lhe encaminhou um relatório do ano 
de maio. De acordo com a 

foram 12 unidades, e a justificativa 
apresentada foi pela questão do trabalho que estava sendo realizado na Linha Gramado, para que 

funcionários tivessem que voltar 
ntende que o Vereador Ismael está 

as informações desde o início da atual administração, mas que deixaria o material, 
Vereador Ismael agradeceu ao 

a obrigação de atender aos questionamentos da 
também levando em conta 

pedido de informação foi à votação e aprovado por 
Requerimento Nº 008/2022, o qual 

que na sessão do dia 19 de maio o 
dentre as suas colocações ele 

particulares, nem mesmo 
por serviços realizados em finais de semana. 

tribuna e comentou esta fala do Senhor Prefeito, dizendo que 
o caminhão da prefeitura estava 

Prefeito compareça a esta 
para nos explicar como foi o deslocamento deste caminhão, 

acaria, como é que este funcionário foi pago, se todos os nossos 
caso tenham necessidade e até que distância é 

deslocar os veículos da prefeitura para prestar este tipo de serviço. O Vereador Cláudio 
nice e disse que também tem 

não estava em Vacaria a 
se a esta Casa os esclarecimentos. O 

pela colega Vereadora se 
Como o Prefeito confirmou 

este caminhão foi buscar esterco 
o Vereador Fábio e o Senhor Prefeito, depois 

e autorizaram que este caminhão fizesse estes 
agricultura. Disse que é preciso 

dar esta assistência, pois quem está sustentando a nossa cidade, são os agricultores, e quando se 
trata de fazer um favor para um colono, não tem que discutir se gastou ou não. Sobre os 

do município para fazer uma 
a pessoa está trabalhando na 

a. Por fim, disse que o Prefeito terá o seu apoio se for para 
Novamente com a palavra, a Vereadora 

por essa razão, fez o requerimento para 



que o Prefeito explicasse
Seguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão a 
quisesse se manifestar, a matéria foi 
em pauta foi o Projeto de Lei do Legislativo Nº 005/2022

Vereadora Veranice dizendo que 
elaborada, no entanto, diante dos expressivos casos de violência e de exploração sexual de 
crianças e adolescentes que está acontecendo no Bras
município, dados que foram 
pela Assistência Social com o tema Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes
triste realidade o que estamos v
punição. Destacou que aquele momento os levou a pensar no que poderiam 
enquanto Câmara de Vereadores
para que seja um marco o 
mais na proteção das nossas crianças e adolescentes, especialmente, do nosso município
Parabenizou a Prefeitura Municipal e 
dia 25 de maio, quando ocorrem
momento acreditou que seriam repetitivas, mas
realidade diferente. Por fim, disse que 
crianças e adolescentes que participaram, de como se cuidar
Cláudio disse que este projeto traz um marco como bem falou a Vereadora Vera
que demonstra a preocupação dos 
Disse que isso não se trata apenas da 
em geral, para que se manifestem
propensos que estejam galgando alg
seria interessante fazer um ofício 
um procedimento junto ao 
algum documento que confirme que 
criminal, especificamente, 
Presidente Daiane, manifestou
agir pelo justo e encarar tudo o que 
vista com olhos atentos por todos nós
Conselheiras Tutelares. Registrou o seu reconhecimento a estas prof
especial, agradeceu à Conselheira Eliane Zaleski pela prontidão em compartilhar informações 
sobre a atividade. Disse que 
Legislativo demonstrar sua atenção ao assunto e ir 
Bonito, promovida pela Secretaria de Assistência Social
interativas e educacionais. 
Vereadores Fábio e Veranice e também
relevantes, registrando que entre
quatrocentos e quarenta e cinco)
crianças e adolescentes no nosso município. 
por meio do Ministério da Mulher 
números também lhe deixaram 
foram registradas 4.486 (quatro mil quatrocentos oitenta e seis)
37 (trinta e sete) casos por dia e de acordo com a pasta há de se ter em consideração que a 
10 (dez) casos de abuso sexual s
projeto não vai impedir que 
trazer a este cenário da Câmara de Vereadores
debate seja ampliado e que 
o responsável por elaborar a justificativa do projeto. Disse também que é 
a estrutura de cargos do município

explicasse. Em votação, o Requerimento foi aprovado por unanimidade
Seguindo, o Senhor Presidente colocou em discussão a Moção Nº 003/2022

quisesse se manifestar, a matéria foi à votação e aprovada por unanimidade.
Projeto de Lei do Legislativo Nº 005/2022. A primeira a se

zendo que este projeto traz em sua justificativa uma explicação muito bem 
elaborada, no entanto, diante dos expressivos casos de violência e de exploração sexual de 
crianças e adolescentes que está acontecendo no Brasil, e nesta realidade incluímos o nosso 
município, dados que foram repassados durante as atividades do dia 25 de mai
pela Assistência Social com o tema Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes
triste realidade o que estamos vivendo, que muitas vezes fica oculta na nossa sociedade sem 

. Destacou que aquele momento os levou a pensar no que poderiam 
enquanto Câmara de Vereadores, sendo assim, as duas bancadas apresentam este projeto de lei, 

 desejo de poder estar contribuindo e de que cada cidadão se envolva 
das nossas crianças e adolescentes, especialmente, do nosso município

Municipal e a Secretaria de Assistência Social pelo momento 
quando ocorrem várias palestras shows durante o dia, 

eriam repetitivas, mas no decorrer do evento 
e. Por fim, disse que naquele momento muitas coisas devem t

crianças e adolescentes que participaram, de como se cuidar e como denunciar.
Cláudio disse que este projeto traz um marco como bem falou a Vereadora Vera

demonstra a preocupação dos Vereadores em proteger as nossas crianças e adolescentes
Disse que isso não se trata apenas da Câmara, como também damos certa

manifestem quando souberem de certos atos cometidos por 
lgando algum cargo na administração municipal.

seria interessante fazer um ofício ao Executivo junto a este projeto de lei
 setor de RH quando da contratação de pessoal, para que apresentem 

que confirme que o contratado não foi condenado a nenhum processo 
 com relação à criança e adolescente. Passando a 

Daiane, manifestou-se o Vereador André, afirmando que nessa missão humana de
agir pelo justo e encarar tudo o que vai à contramão disso, a violência
vista com olhos atentos por todos nós, mas há quem faça isso com maior nobreza, que são 

. Registrou o seu reconhecimento a estas prof
Conselheira Eliane Zaleski pela prontidão em compartilhar informações 

Disse que este projeto de lei nada mais é do que uma forma do Poder 
egislativo demonstrar sua atenção ao assunto e ir de encontro à Campanha Municipal 

promovida pela Secretaria de Assistência Social, que trouxe as palestras muito 
interativas e educacionais. Lembrou que nesta oportunidade esteve presente juntamente com os 
Vereadores Fábio e Veranice e também o Vice-Prefeito, sendo transmitidas muitas 

, registrando que entre os anos de 2020 e 2021, o Conselho Tutelar realizou 1.445
quatrocentos e quarenta e cinco) atendimentos, foram 13 (treze) casos confirmados 
crianças e adolescentes no nosso município. Destacou os dados verificados 

Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos, sendo que mais uma vez 
também lhe deixaram surpreso, informando que só nos primeiros

(quatro mil quatrocentos oitenta e seis) denúncias de abuso sexual, são 
casos por dia e de acordo com a pasta há de se ter em consideração que a 

casos de abuso sexual somente 1 (um) é de fato denunciado. Entende que somente este 
vai impedir que os abusos ocorram, mas servirá para inibir esta prática e

trazer a este cenário da Câmara de Vereadores, uma pauta de assuntos interessantes para que o 
e que as instituições possam unir forças. Agradeceu ao Dr. Ramon que foi 

o responsável por elaborar a justificativa do projeto. Disse também que é 
do município, composta por médicos e professo

 

 

o Requerimento foi aprovado por unanimidade. 
Moção Nº 003/2022. Não havendo quem 

à votação e aprovada por unanimidade. A próxima matéria 
A primeira a se manifestar foi a 

este projeto traz em sua justificativa uma explicação muito bem 
elaborada, no entanto, diante dos expressivos casos de violência e de exploração sexual de 

nesta realidade incluímos o nosso 
durante as atividades do dia 25 de maio, promovidas 

pela Assistência Social com o tema Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes, é uma 
que muitas vezes fica oculta na nossa sociedade sem 

. Destacou que aquele momento os levou a pensar no que poderiam estar fazendo 
as duas bancadas apresentam este projeto de lei, 

desejo de poder estar contribuindo e de que cada cidadão se envolva 
das nossas crianças e adolescentes, especialmente, do nosso município. 

Social pelo momento vivido no 
várias palestras shows durante o dia, as quais num primeiro 

evento deparou-se com uma 
naquele momento muitas coisas devem ter ficado nas 

como denunciar. O Vereador 
Cláudio disse que este projeto traz um marco como bem falou a Vereadora Veranice, uma vez 

proteger as nossas crianças e adolescentes. 
certa autonomia à população 

cometidos por funcionários ou 
a administração municipal.  Para o Vereador, 

junto a este projeto de lei, sugerindo que adote 
setor de RH quando da contratação de pessoal, para que apresentem 

ão foi condenado a nenhum processo 
criança e adolescente. Passando a presidência a Vice-

nessa missão humana de 
violência sexual infantil deve ser 

quem faça isso com maior nobreza, que são as 
. Registrou o seu reconhecimento a estas profissionais, de maneira 

Conselheira Eliane Zaleski pela prontidão em compartilhar informações 
este projeto de lei nada mais é do que uma forma do Poder 

Campanha Municipal Faça 
que trouxe as palestras muito 

Lembrou que nesta oportunidade esteve presente juntamente com os 
sendo transmitidas muitas informações 
o Conselho Tutelar realizou 1.445 (mil 

foram 13 (treze) casos confirmados de abuso de 
Destacou os dados verificados em âmbito nacional, 

, sendo que mais uma vez estes 
primeiros quatro meses de 2022 
denúncias de abuso sexual, são 

casos por dia e de acordo com a pasta há de se ter em consideração que a cada 
Entende que somente este 

para inibir esta prática e, além disso, 
uma pauta de assuntos interessantes para que o 

Agradeceu ao Dr. Ramon que foi 
o responsável por elaborar a justificativa do projeto. Disse também que é relevante destacar que 

composta por médicos e professores, por exemplo, são 



profissionais que teriam o dever legal de comunicar a autoridade competente diante de casos de 
abuso a criança e adolescente
entende que é razoável que estes mesmos prof
municipal, por deixar de combater aquilo que é dever deles.
havendo mais discussões, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.
continuidade foi à discussão 
aprovado por unanimidade de votos. 
havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 
Projeto de Lei Nº 034/2022

votação e aprovado por unanimidade de votos. 
035/2022. Sem manifestações dos Vereadores, o projeto foi submetido à votação e aprovado por 
unanimidade de votos. Encerrada a Ordem do Dia, foi concedida a palavra ao Prefeito 
Municipal, Senhor Euclides João Muterlle
agradeceu aos Vereadores
Dirigindo-se a Vereadora Veranice 
garantiu que está fazendo o que se comprometeu, admitiu que a prioridade é o conserto das 
estradas, mas como era um caminhão com carroceria de madeira, acreditara
problema e que poderiam atender um produtor, 
escolas para alimentar nossas crianças. 
independente de partido, entendeu que 
declarou que esta semana foi muito 
família, sua esposa e os seus 
funcionários que estavam trabalhando e não precisa dar respost
aquelas pessoas que às vezes entendem
de alguém. Declarou que se 
contar com ele em tudo o que for correto. Com relação ao pedido da Vereadora Veranice, 
garantiu que o requerimento será respondido, 
espaço para questionamentos e não havendo Vereador que quisess
Presidente, em nome da Casa
com muita transparência. Seguindo para as inscrições do 
inscrito foi o Vereador Ismael. Inicialmente reforçou 
que é muito bom ver o Senhor Prefeito mais uma vez
situação que vem sendo muito debatida com relação às estradas, sendo que nesta semana andou 
por diversos lugares, atendendo
todos que as estradas em vários pontos 
problema, mas infelizmente, a questão do conserto das estradas está fugindo um pouco do 
controle. Com relação aos trabalhos particulares, não 
quando chega numa situação complicada como est
Vereador, o nosso município
que não é fácil conseguir atender toda esta área
os trabalhos estão sendo direcionados 
direcionar estes trabalhos n
falando que nos últimos dias tem visto que estão sendo depositados entulhos na área industrial, 
às margens da RS 126, porém, é sabido que 
área para fazer a coisa acontecer, 
depois precisará ser removido
solucionado. Disse também que o Prefeito acaba carregando sobre suas costas a culpa pelo que 
aconteceu com um veículo público dias 
este veículo, que apresentou problemas na placa e foi recolhido. Disse que ouviu algumas
explicações, mas não levou 
veículo público, ele sabe que 

teriam o dever legal de comunicar a autoridade competente diante de casos de 
adolescente, e já que a omissão configura uma infração administrativa

que estes mesmos profissionais não possam fazer parte da estrutura 
por deixar de combater aquilo que é dever deles. Reassumindo a 

havendo mais discussões, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos.
continuidade foi à discussão o Projeto de Lei Nº 029/2022. Sem manifestações
aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, o Projeto de

havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. 
/2022 entrou em pauta. Nenhum Vereador querendo se manifestar, foi à 

unanimidade de votos. Último na Ordem do Dia, o 
Sem manifestações dos Vereadores, o projeto foi submetido à votação e aprovado por 

Encerrada a Ordem do Dia, foi concedida a palavra ao Prefeito 
Senhor Euclides João Muterlle, orador inscrito na Tribuna Livre. Iniciando sua fala, 

es Romeu e Fábio por terem assumido o que haviam combina
se a Vereadora Veranice pediu desculpas por ela não saber do que haviam falado, 

garantiu que está fazendo o que se comprometeu, admitiu que a prioridade é o conserto das 
estradas, mas como era um caminhão com carroceria de madeira, acreditara
problema e que poderiam atender um produtor, o qual produz o alimento que é distribuído 
escolas para alimentar nossas crianças. Disse que ficou feliz com o Vereador 

entendeu que o objetivo é fazer o melhor para o município. 
semana foi muito difícil para ele, quando lhe fizeram 

e os seus bens, mas que isso está legalmente exposto
funcionários que estavam trabalhando e não precisa dar respostas. Disse que fica triste com 

vezes entendem, mas preferem utilizar a palavra para denegrir a imagem 
Declarou que se considera uma pessoa que luta pela verdade e q

contar com ele em tudo o que for correto. Com relação ao pedido da Vereadora Veranice, 
garantiu que o requerimento será respondido, explicando o que realmente aconteceu. 
espaço para questionamentos e não havendo Vereador que quisesse se manifestar, o Senhor 

em nome da Casa, agradeceu a presença do Senhor Prefeito que sempre enriquece 
Seguindo para as inscrições do GRANDE EXPEDIENTE

inscrito foi o Vereador Ismael. Inicialmente reforçou os cumprimentos a
Senhor Prefeito mais uma vez presente na 

situação que vem sendo muito debatida com relação às estradas, sendo que nesta semana andou 
por diversos lugares, atendendo às reclamações, principalmente dos agricultores. 

em vários pontos estão numa situação crítica, 
problema, mas infelizmente, a questão do conserto das estradas está fugindo um pouco do 

trabalhos particulares, não é que o município não tenha que fazer, mas 
quando chega numa situação complicada como esta, precisamos estancar

município possui quase 500km (quinhentos quilômetros) 
conseguir atender toda esta área, porém tem observado que 

os trabalhos estão sendo direcionados a particulares. Disse que a Secretaria de Obras precisa 
nas estradas do município, principalmente agora no inverno. 

falando que nos últimos dias tem visto que estão sendo depositados entulhos na área industrial, 
, porém, é sabido que a intenção das administrações 

ntecer, no entanto, estão depositando mais um problema 
ser removido. Por essa razão, chamou a atenção para que este problema seja 

Disse também que o Prefeito acaba carregando sobre suas costas a culpa pelo que 
um veículo público dias atrás. Segundo o Vereador, a Brigada Militar abordou 

este veículo, que apresentou problemas na placa e foi recolhido. Disse que ouviu algumas
não levou em consideração, até porque se tem alguém 

, ele sabe que verificar as condições do veículo é o básico de um motorista 

 

 

teriam o dever legal de comunicar a autoridade competente diante de casos de 
configura uma infração administrativa, também 
issionais não possam fazer parte da estrutura 

eassumindo a presidência e não 
havendo mais discussões, o projeto foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. Em 

em manifestações, foi à votação e 
rojeto de Lei nº 033/2022. Não 

havendo manifestações, de imediato foi à votação e aprovado por unanimidade de votos. O 
entrou em pauta. Nenhum Vereador querendo se manifestar, foi à 

rdem do Dia, o Projeto de Lei Nº 

Sem manifestações dos Vereadores, o projeto foi submetido à votação e aprovado por 
Encerrada a Ordem do Dia, foi concedida a palavra ao Prefeito 

orador inscrito na Tribuna Livre. Iniciando sua fala, 
por terem assumido o que haviam combinado. 

pediu desculpas por ela não saber do que haviam falado, 
garantiu que está fazendo o que se comprometeu, admitiu que a prioridade é o conserto das 
estradas, mas como era um caminhão com carroceria de madeira, acreditaram que não haveria 

produz o alimento que é distribuído nas 
feliz com o Vereador Romeu, que 

r o melhor para o município. Também 
fizeram indagações sobre à sua 

está legalmente exposto, pois já eram 
Disse que fica triste com 

mas preferem utilizar a palavra para denegrir a imagem 
que luta pela verdade e que todos poderão 

contar com ele em tudo o que for correto. Com relação ao pedido da Vereadora Veranice, 
explicando o que realmente aconteceu. Aberto 

e se manifestar, o Senhor 
Prefeito que sempre enriquece 

GRANDE EXPEDIENTE, o primeiro 
umprimentos a todos os presentes, disse 

presente na Câmara. Reportou-se a 
situação que vem sendo muito debatida com relação às estradas, sendo que nesta semana andou 

agricultores. É sabido por 
numa situação crítica, disse que a chuva é um 

problema, mas infelizmente, a questão do conserto das estradas está fugindo um pouco do 
que o município não tenha que fazer, mas 

, precisamos estancar o problema. Segundo o 
(quinhentos quilômetros) de estradas, entende 

observado que nos finais de semana, 
Secretaria de Obras precisa 

palmente agora no inverno. Seguiu 
falando que nos últimos dias tem visto que estão sendo depositados entulhos na área industrial, 

a intenção das administrações sempre foi usar esta 
depositando mais um problema no local, que 

or essa razão, chamou a atenção para que este problema seja 
Disse também que o Prefeito acaba carregando sobre suas costas a culpa pelo que 

atrás. Segundo o Vereador, a Brigada Militar abordou 
este veículo, que apresentou problemas na placa e foi recolhido. Disse que ouviu algumas 

, até porque se tem alguém responsável por este 
é o básico de um motorista 



profissional com responsabilidade. 
Saúde e também o Prefeito se manifestem e tragam a público o que foi resol
profissional, que não sabe quem é, mas 
veículo foi recolhido tiveram gastos com 
pagar esta conta. Último inscrito, 
participar neste final de semana, 
Parabenizou os novos Vereadores Jovens que tiveram a coragem de colocar o nome 
Disse que ser Vereador não é 
verdade, pois esta Casa apoia o 
Referindo-se à Audiência Pública da saúde,
ficado muito triste com a população maximilianense
destacou que o município não 
vacina da gripe, sendo que é preciso atingir 
mande dinheiro. Outra preocupação trazid
que também não atingiu a meta, com apenas 
vacinados. Com relação à 
disse que não pode admitir que um pai ou uma 
que é melhor a criança chorar agora 
exaltar, mas o município precisa subir esta meta
se vacinar. Não havendo mais
Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
presença de todos, convidando para a 
19h e também estendeu o convite para a 
Jovens que será realizada na sexta
19h. Antes de encerrar, o V
que o mesmo terá o seu apoio nas questões certas e que o condenará nas coisas erradas, 
podem confiar nele, que 
agricultores. Do que eu, Euclides Dal Bello
ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da 
Mesa. 
 
 
Ver. Euclides Dal Bello                                                         
Secretário                                                                                   

profissional com responsabilidade. Sobre esta questão, o Vereador exigiu 
e também o Prefeito se manifestem e tragam a público o que foi resol

que não sabe quem é, mas que é o responsável pelo veículo
foi recolhido tiveram gastos com guincho e multa, sendo que todos sabem quem vai 

Último inscrito, Vereador Romeu iniciou sua fala convidando a população para 
neste final de semana, dos miúdos na comunidade da Linha Passo do Betiolo

Parabenizou os novos Vereadores Jovens que tiveram a coragem de colocar o nome 
não é fácil, o ditado do povo é que Vereador é final de 

verdade, pois esta Casa apoia o Prefeito nas coisas certas e também desaprova 
se à Audiência Pública da saúde, que foi realizada no dia 26 na Câmara, disse 

população maximilianense, pois na oportunidade o Secretário de Saúde 
destacou que o município não atingiu 50% (cinquenta por cento) dos idosos vacinados 

, sendo que é preciso atingir 95% (noventa e cinco por cento) para que o 
utra preocupação trazida pelo Secretário é com relação 

que também não atingiu a meta, com apenas 26% (vinte e seis por cento) 
 vacinação das crianças, o Vereador também reforçou a 

disse que não pode admitir que um pai ou uma mãe não leve o seu filho 
chorar agora do que os pais mais tarde. Por fim, p

município precisa subir esta meta, todos precisam ter consciência e
mais inscritos para o Grande Expediente e mais nada a ser tratado, o 

declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião
, convidando para a próxima Reunião que será realizada no dia 

estendeu o convite para a Sessão Solene de Diplomação e P
Jovens que será realizada na sexta-feira, dia 10 de junho na Casa de Cultura Avelino Benin,

Vereador Romeu solicitando o aparte e dirigiu
terá o seu apoio nas questões certas e que o condenará nas coisas erradas, 

podem confiar nele, que trabalharão juntos, principalmente quando for para ajudar os 
Euclides Dal Bello, Secretário, determinei que fosse lavrada a presente 

ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da 

                                                         Ver. André Fernando Zucunelli
                                                                                   Presidente

 

 

, o Vereador exigiu que o Secretário da 
e também o Prefeito se manifestem e tragam a público o que foi resolvido com este 

responsável pelo veículo. Disse que como o 
, sendo que todos sabem quem vai 

Vereador Romeu iniciou sua fala convidando a população para 
a comunidade da Linha Passo do Betiolo. 

Parabenizou os novos Vereadores Jovens que tiveram a coragem de colocar o nome à disposição. 
, o ditado do povo é que Vereador é final de mês, o que não é 
Prefeito nas coisas certas e também desaprova nas erradas. 

dia 26 na Câmara, disse ter 
tunidade o Secretário de Saúde 

dos idosos vacinados com a 
ta e cinco por cento) para que o governo 

pelo Secretário é com relação à vacina contra o HPV, 
(vinte e seis por cento) dos adolescentes 

o das crianças, o Vereador também reforçou a importância, 
e o seu filho se vacinar, ressaltando 

Por fim, pediu desculpas por se 
precisam ter consciência e não custa nada 

mais nada a ser tratado, o 
declarou encerrados os trabalhos da presente Reunião Ordinária, agradeceu à 

união que será realizada no dia 21 de junho, às 
Diplomação e Posse dos Vereadores 

Casa de Cultura Avelino Benin, às 
parte e dirigiu-se ao Prefeito dizendo 

terá o seu apoio nas questões certas e que o condenará nas coisas erradas, que 
principalmente quando for para ajudar os 

, determinei que fosse lavrada a presente 
ata, que após ser lida e achada conforme será assinada por mim e pelo Senhor Presidente da 

André Fernando Zucunelli 
Presidente 


